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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA  
DO DIA 02-03-2016  

 
 

-------- Aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e dezasseis, pelas 11:00, nesta Vila e no Salão 
Nobre dos Paços do Concelho, reuniu, em reunião Ordinária a Câmara Municipal, sob a presidência de 
Ricardo Manuel de Amaral Rodrigues, com a presença dos vereadores, Carlos Manuel de Melo Pimentel, 
Conceição de Jesus Pinheiro Botelho Quental, Arnaldo Branco Raposo de Amaral, Gonçalo Patrício 
Fontes Dias, Mário Rui Melo Braga e Sabrina Marília Coutinho Furtado. ---------------------------------------------  

 ---------- Secretariou a reunião o Chefe de Divisão, Duarte Manuel Carreiro Pacheco Pimentel. ---------------  

 ---------- A Ordem de Trabalhos, constante da convocatória e do respectivo edital, é a seguinte: -------------- 

 

 
 

INDÍCE  
 

ORDEM DO DIA 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 
 
(DL N.º 14/2016) - Proc.º N.º 366/2016 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO- RETIFICAÇÃO DE 
ESCRITURA DE CEDÊNCIA GRATUITA - AFETAÇÃO AO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL - 
(CASTELO BRANCO) 
 
(DL N.º 15/2016) - Proc.º N.º 443/2016 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - DISTINÇÕES 
HONORÍFICAS 
 
DIVISÃO FINANCEIRA 
 
Balancete 
 
  
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

Após ter declarada aberta a reunião, o presidente da Câmara Municipal deu a palavra ao vereador Gonçalo 
Patrício Dias que se referiu à situação da iluminação pública no concelho, nomeadamente na Rua Direita, 
que às 7 horas se encontra às escuras, perguntando se o presidente da Câmara Municipal já havia falado 
com a EDA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O presidente da Câmara Municipal respondeu que, por diversas vezes, abordou o assunto junto da EDA e 
que continuará a insistir para que se proceda aos ajustamentos pretendidos.------------------------------------------- 

A vereadora Sabrina Furtado usou da palavra para expor a situação da moradia de uma munícipe, em Água 
d’Alto, Rocha dos Campos, que apresenta fissuras, que a munícipe alega terem aparecido em sequência de 
obras realizadas pela autarquia em parque de estacionamento mesmo ao lado da moradia, solicitando que o 
Sr. Vice-Presidente contate a munícipe.------------------------------------------------------------------------------------------ 

O vice- presidente da Câmara Municipal interveio para dizer ter conhecimento da situação e que, na altura, 
a autarquia procedeu a reboco de diversas paredes, estranhando no entanto o facto de por diversas vezes 
ter contactado a munícipe e esta, jamais ter-lhe dado conta das alegadas fissuras.----------------------------------- 

O vereador Gonçalo Patrício Dias interveio para perguntar ao presidente da Câmara Municipal sobre o 
ponto da situação do projeto do trilho da Ribeira da Praia.-------------------------------------------------------------------- 

O presidente da Câmara Municipal respondeu, esclarecendo que o protocolo entre a EDA Renováveis, SA, 
a Fundação Eng.º José Cordeiro e a autarquia, está assinado, competindo no âmbito do mesmo e a cada 
entidade, o seguinte: à EDA Renováveis a cedência à autarquia do uso, gestão e manutenção dos imóveis; 
à Fundação Eng.º José Cordeiro a transferência para a autarquia, nesta fase, de € 35.000, e à Câmara 
Municipal a execução dos trabalhos de reparação e manutenção dos trilhos e imóveis, bem como a 
aquisição e montagem da sinalética própria.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Adiantou também que está em curso a avaliação estrutural dos imóveis e que será também avaliado 
tecnicamente as condições do trilho de modo a identificar-se situações que careçam de intervenção com 
vista à segurança do mesmo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ORDEM DO DIA 

 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 
 
(DL N.º 14/2016) - Proc.º N.º 366/2016 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO- RETIFICAÇÃO 



 
 

 

DE ESCRITURA DE CEDÊNCIA GRATUITA - AFETAÇÃO AO DOMÍNIO PÚBLICO 
MUNICIPAL - (CASTELO BRANCO) - Pelo presidente da Câmara Municipal foi apresentada a 
seguinte proposta de deliberação: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Considerando que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Na reunião ordinária da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo do dia 10 de Setembro de 2014, foi 
aprovada a aceitação da cedência gratuita ao Município de Vila Franca do Campo da área total de 14.700 
m2 (que já se encontrava integrada no domínio público municipal – Caminho Rural do Castelo Branco) da 
parcela 10 do prédio rustico de que é proprietária a D. Maria Pia Gago da Câmara Botelho de Medeiros, sito 
em Castelo Branco, inscrito na respetiva matriz predial com o Artigo 2 da Seção U-U1-U2, da freguesia da 
Ponta Garça e descrito na Conservatória de Registo Predial de Vila Franca do Campo com o número 1508 
da mesma freguesia; bem como foi aprovada propor a sua aprovação à Assembleia Municipal o que veio a 
verificar-se, na sua sessão ordinária de 24 de Setembro de 2014; -------------------------------------------------------- 

b) Posteriormente, no passado dia 21 de novembro 2014 foi celebrada entre o Município de Vila Franca do 
Campo e Maria Pia Gago Câmara Botelho de Medeiros, a referida escritura de cessão gratuita (em anexo); - 

c) Relativamente ao prédio rústico pertencente à particular acima identificada, encontra-se pendente processo 
de cadastro geométrico (com o n.º 125/2012) na Divisão de Informação Cadastral; ---------------------------------- 

d) Segundo esta Divisão, a referida cedência contém um lapso que se torna necessário retificar; ------------------- 

e) Com efeito, para a celebração da escritura em causa foram tidos em conta mapas cadastrais que a 
requerente, D. Maria Pia Gago da Câmara Botelho de Medeiros, julgava atualizados, sendo certo que, de 
acordo com os mesmos, a área que foi cedida -num total 14.700 m2 - fazia parte apenas da parcela número 
10 do prédio, conforme respetiva caderneta predial; -------------------------------------------------------------------------- 

f) Acontece, porém, que a Divisão de Informação Cadastral detetou, agora, que os mencionados mapas já 
tinham sido atualizados e que, afinal, uma parte da área cedida (os tais 14.700 m2) incidia sobre a parcela 
nº 10 (designadamente a área 6,170 m2) e outra parte incidia sobre a parcela nº 26 (designadamente a área 
de 8.530 m2) do referido prédio rústico; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

g) Face ao que vai dito, e na sequência do requerimento apresentado para este fim, importa deliberar a 
retificação da escritura de cessão gratuita celebrada no dia 21 de Novembro de 2014, nos termos melhor 
descritos na alínea anterior; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

h) Acresce que, tendo em conta que a retificação da escritura ora pretendida em nada altera a área total do 
prédio do particular que foi cedida ao Município de Vila Franca do Campo e afeta ao domínio público 
municipal (Caminho Rural do Castelo Branco), apenas decompondo aquela área (e retirando-a de duas 



 
 

 

parcelas do prédio, em vez de uma), não se torna necessário sujeitar a mesma à Assembleia Municipal, 
porquanto na sua sessão ordinária de 24 de Setembro de 2014 foi aprovado o ato de afetação ao domínio 
público municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou aprovar a retificação exposta. Abstiveram-se os vereadores 
eleitos pelo PSD, por se tratar de uma alteração ao que já foi anteriormente aprovado pelo executivo, com 
os votos contra dos vereadores do PSD. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
(DL N.º 15/2016) - Proc.º N.º 443/2016 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO - DISTINÇÕES 
HONORÍFICAS - O presidente da Câmara Municipal expressou a opinião segundo a qual, as propostas 
de atribuição de distinções honoríficas que em conformidade com o respetivo regulamento municipal, 
careçam de aprovação unânime da Câmara Municipal, deveriam ser previamente avaliadas por todos os 
membros daquele órgão autárquico, no sentido de se encontrar consensos e assim, dignificar todo o 
processo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal manifestou por unanimidade a sua concordância com o princípio enunciado. -------------- 
 
DIVISÃO FINANCEIRA 
 

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

- BALANCETE - Foi presente a esta reunião o Balancete da Tesouraria Municipal, referente ao dia 01 de 
março na importância de, 1.126.618,63 € (um milhão cento e vinte e seis mil e seiscentos e dezoito euros e 
sessenta e três cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
-------- Estes assuntos foram aprovados em minuta, por unanimidade, para efeitos de execução imediata. ---- 
 
-------- Não havendo outros assuntos a tratar e sendo 11:30, o senhor Presidente declarou encerrada a 
reunião, da qual, para constar, se elaborou a presente ata que eu, Duarte Manuel Carreiro Pacheco 
Pimentel, Chefe de Divisão Administrativa e Operacional, mandei escrever e subscrevo. -------------------------- 

 
-------- Declaro ainda que a presente ata contém cinco folhas. -------------------------------------------------------------- 


